Zápís z veřejného zasedání zastupitelstva
obce Spělkov,
které se konalo dne 27 . 11. 20L8 v 17.00 hod. v
zasedací místnosti OÚ Spělkov
Přítomni:
Ing.Šidlov á Alena, Dvořák Miloš, Mrkosová Irena, Tobiáš Jaromír, Tobiášová Miroslava
Omluveni:
hosté:

Starostka přivítala přítomné, seznámila je s programem schůze, kteý byl rovněž zveřejněn
napozvánce 7 dní před konáním zastupitelstva:
a) zahájeni
b) clošlá pošta
c) stanovení platů obecního zastupitelstva
d) vyúčtováníopravy místníhohřbitova
e) plán inventarizace za rok 2018
f) projednání návrhu na směrniceBOZP aPožárni ochrany pro obec
g) ostatní
h) závér

O pořadu schůze bylo hlasováno s výsledkem (5-0-0), pořad byl schválen.
Jako zapisovatel byl navržen pan Jaromír Tobiáš - hlasování (5-0-0), pan Jaromír Tobiáš
byl zvolen zapisovatelem.
Jako ověřovateló zápisu byli

navrženi: Mrkosová

Oba ověřovatelé byli zvoleni.

Irena- hlasování (5-0-0)
Tobiášová Miroslava - hlasování (5-0-0)

Dále schůze pokračovala dle schváleného pořadu jednání.
ad. c)

ad. d)

ad.

-

stanovení platů zastupitelů bylo odloženo na dalšízasedání které se bude konat

ILI2.2018

- vyúčtováníopravy místního hřbitova

bude starostkou provedeno do konce tohoto
roku s tim, že p. Cacek musí dodat všechny potřebné materiály

e) - starostka stanovila komisi složenou ze všech zastupitelů obce, která se sejde
koncem roku 20 I8 a začátkem roku 20 1 9

ad
ad)

0

-

projednání návrhu na směrniceBOZP aPožárni ochrany pro obec bylo odloženo
a starostka byia pověřena zjištěním více informací

g) - zastupitelstvo se sejde II.I2.2018 k sestavení rozpočtu na rok 2019

- obec zajistí pro místníděti Mikulášské balíčky
- zastupitelstvo se dohodlo na obnově výpočetnítechniky na Obecním úřadě
- na zaěéttku roku 2019 bude už tradičně uspořádáno novoroční posezení, předběžné
datum konání je stanoveno na 5.I.2019

Obecní zastupitelstvo projednalo a:

bere na vědomí:
došlou poštu jak listovní, taki z datových schránek

schvaluje:

Ukládá:
starostce do konce roku provést vyúčtováníspojené s opravou hřbitova
starostce zjistit více informací o zavedení směrnic BOZP a PO

Starostka ukončila jednání

Zapsal: Tobiáš Jaromír
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19:00 hod.

Ověřovatelé zápisu: Tobiášgvá Miroslava
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Mrkosová Irena

Vyvěšeno: 6.I2.2018
Staženo:
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